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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 آله وعلى حممد نبينا على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم
 :بعد أما الدين يوم إىل كثريا تسليما   وسلم وصحبه

 إمام لشبكة التابع التأصيل علوم معهد  يف املقروء اخلامس الكتاب جمالس من الثاين اجمللس هو فهذا
  اهلل رمحه العسقالين حجر ابن للحافظ األثر أهل مصطلح يف الفكر خنبة وهو العلمية اهلجرة دار

 تكلمنا وقد وألف مئة وأربع وثالثني مخس عام احلجة ذي شهر من والعشرين اخلامس ليلة يف وينعقد
 هذه ويف لكذ يف القول لعجي امم تيسر مبا واملصنف املصنف عن تذكرون كما املاضي الدرس يف

 يف األوىل نقاط تتضمن وهي ،هلا ينتبه أن احلديث لطالب البد اليت الفوائد من مجلة سنذكر الليلة
 والثالثة احلديث أهل مصطلح علم أمهية يف أي العلم هذا أمهية يف والثانية احلديث مصطلح تعريف

 هذا من االستفادة فيةكي يف والرابعة مجلة احلديث علم أو احلديث مصطلح علم عليه يدور فيما
 .املنت قراءة يف نشرع ذلك بعد مث العلم

 هو وأشهرها عليها وقفت اليت التعاريف رأخص فإن احلديث مصطلح تعريف وهي األوىل املسألة فأما 
 واملنت السند أحوال هبا يعرف بقوانني علم: قال الروي املنهل كتابه يف مجاعة بن الدين بدر تعريف
 وهذا سيأيت كما احلديث علم عليه يدور ما بيان على اشتمل التعريف فهذا نتوامل السند أحوال
 احلديث علم أمهية على الكالم إىل ويقودونا بنا لفيد التعريف من املقام هذا يف يذكر أو ذكره الذي

 اإلسناد جهة من العلوم مجيع إليه حتتاج احلديث علم أن وذلك ،احلديث علم أمهية على الكالم إىل
 وقد معلوم هو كما املنت على هو مما أكثر اإلسناد على احلديث علم مدار أن إال املنت جهة ومن
 العلم نصف  احلديث معاين يف التفقه :قال أنه املديين ابن علي إىل بسنده اجلامع يف اخلطيب روى

 سعيد ابن حيي قال عمار بن عبداهلل بن حممد طريق من جاء ما وكذلك العلم نصف الرجال ومعرفة
 إذا باحلديث تغرتوا فال وإال اإلسناد صح فإن اإلسناد إىل انظروا ولكن احلديث إىل تنظروا ال القطان

 آخر القطان سعيد ابن حيي ترمجة آخر وهو السري يف عنه الذهيب ذلك ذكر كما اإلسناد يصح مل
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 ابن كالم يذكر هللا رمحة عليه مقبل الشيخ كان وقد القطان سعيد ابن حيي ترمجة فقرات وأ فقرات
 أو هذه أيامنا ويف يقول مث الثاين النصف احلديث يف والتفقه  العلم نصف اإلسناد ألن بكثرة املديين

 الكالم يف نطيل لن فإننا هذا تقرر فإذا اإلسناد معرفة يف العلم أعشار تسعة فإن األعصار هذه يف
 هذا ألن العلم هذا تثبيت سبيل يف ونفيس غال من األمة بذلته وما اإلسناد وعلم اإلسناد أمهية على

 معرفة كتاب أول فليقرأ ومكانتهم احلديث أهل فضيلة إىل ينظر أن أراد ومن املقام فيه بنا سيطول
 اخلطيب احلافظ ذكره ما وكذلك تعاىل اهلل رمحه النيسابوري احلاكم اهلل عبد أيب للحافظ احلديث علوم

 اهلل رمحه الصوري احلافظ كان وقد احلديث أصحاب بشرف ومسه الذي كتابه مجيع يف البغدادي
 :يقول تعاىل

 يدعيه ومن أهله عائبا وأضحى احلديث عاند ملن قل

 السفيه خلق فاجلهل جبهل أم  يلن أب هذا تقول أبعلم

 والتمويه هاتالرتر  من الدين حفظواهم  الذين أيعاب

 وفقيه عامل كل راجع هو رو  قد ماو  ولقوهلم

 على وثقله مؤونته لشدة به وطالبه العلم أهل اعتناء يقل اليت العلوم من احلديث علم العلم وهذا
 وحنن احليثية هذه عن يتكلم وهو اهلل رمحة عليه الذهيب احلافظ كالم من رأيته ما بديع ومن طالبه

 كتابه يف كما اهلل رمحه قال فإنه العلم هذا من يسري بطرف ولو نأخذ أن على وحتضنا لتحثنا نذكرها
 رأس على ومغارهبا األرض مشارق يف الوقت هذا يف ومعرفتها باآلثار يعتين من قل وقد: قال التذكرة
 من بقي وما املغرب وأما املستعان واهلل اخلطاب وانقطع الباب فغلق وأقاليمه املشرق أما مئة السبع
 قد  وأيض ا التذكرة يف كالمه اهذ الدراية عن فضال ينبغي كما بالرواية يعتين من فينذر األندلس جزيرة
 اجمللد يف هو كتابه آخر يف ليس يعين كتابه آخر يف هذا ألن التذكرة كتاب أول يف قال قد كان
 اهلل رمحه قال قد كان احلفاظ تذكرة أول يف التذكرة أول يف التذكرة أول يف قال كان قد لكنه الرابع
ا وجيرحهم األخبار نقلة يزكي الذي العارف يصري أن إىل سبيل وال  تعاىل  إال النظر بإدمان إال جهبذ 

 املتني والدين والتقوى والفهم والتيقظ والسهر املذاكرة وكثرة الشأن هذا عن والفحص الطلب بإدمان
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 ال صرت وقد فيه قال الذي كالمه آخر إىل واإلتقان والتحري العلماء جمالس إىل والرتدد واالنصات
 ينبهك مما وهذا احلفاظ تذكرة كتابه يف أيض ا كالمه هذا الرتاب حتت أو كتاب يف إال هؤالء أرى

 كان ولذلك يشاء من وخيتار له ويصطفي يشاء من له جيتيب اهلل وأن العلم هذا أمهية على ويدلك
 يف نظر ومن غريهم عند ليس ما ونشره وحتصيله طلبه يف والصرب والقوة اجللد من احلديث أهل عند

 العلماء صنفها اليت الرتاجم كتاب يف نظر أو البغدادي للخطيب احلديث بطل يف الرحلة كتاب
 علم عليه يدور ما على بالكالم يتعلق ما إىل ندلف فإننا هذا تقرر وإذا واضحا جليا ذلك يرى

 كلمة هناك عليه يشتمل الذي وما احلديث مصطلح علم أو املصطلح  بعلم يعنون ماذا احلديث
 وناقشه تعاىل اهلل رمحه حجر ابن احلافظ ذكرها الشافعي املقدسي تعاىل اهلل رمحه شامة ايب للحافظ

 هكذا املبعث كتابه يف شامة أيب كلمة وذكر صالح ابن على النكت كتابه يف عليها ناقشه عليها
 أشياء ثالثة إىل احلديث علوم أن شامة ابو احلافظ ذكر املبعث حلديث الشرح يف املبدأ وهو مساه

 يزيومت رجاهلا ومعرفة أسانيدها حفظ والثاين وفقهها  غريبها ومعرفة متوهنا حفظ هاوأشرف ولتؤ 
 فيه العلو وطلب طرقه يف حبث يعين وتطبيقه ومساعه وكتابته مجعه والثالث سقيمها من صحيحها

 كتاب يف وجده رامه فمن الباب هذا يف والتقدم األمهية على  هذا على ناقشه مث البلدان إىل والرحلة
 كان كما يلقب كما عصره ذهيب أمجلها احلافظ أمجلها كلمة هناك ولكن الصالح ابن على النكت

 ملا إمجاال ذكر اهلل رمحة عليه املعلمي العالمة. العلم أهل من وغريه اهلل رمحه عليه مقبل الشيخ يلقبه
 أربع على اخلرب  قدون هذا فقال  ردها أو قبوهلا جهة من األخبار نقد مفاده الذي العلم هبذا يتعلق

 والنظر البحث الثالثة اتصاله يف النظر الثانية واحدا واحدا سنده رجال أحوال يف النظر األوىل مراتب
 نظرت وإذا خيالفه أو يوافقه مما األخرى األدلة يف النظر الرابعة كان إن خطأ على تدل اليت األمور يف
 من القضايا األربع هذه على تدور أهنا يترأ احلديث مصطلح علم يف املصنفة املصطلح كتب إىل
 نتيجة إىل فيها ستصل املصطلح لعلم بدراستك معرفتها رمت فإذا آخرها إىل املصطلح كتب أول

 ضمن يف وأنواعه احلديث أقسام على أتكلم أن أريد وكنت الرواية رد أو الرواية قبول وهي مهمة
 أقسام على الكالم وهو أال  أوىل  املقام هذا يف ذكره أن  يبدو الذي لكن املنت على الكالم

 الصالح ابن مبقدمة املشهور احلديث علوم كتابه يف ذكر الصالح ابن وعمر  أبو احلافظ ،احلديث
 وحتشية وشرحا نظما الكتاب هذا فلك يف دار من وكل احلديث علوم أنواع من نوعا وستني مخسة
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 اهلل رمحة عليه العسقالين حجر ابن احلافظ جاء أن إىل عليه وسار التقسيم هذا على مشى واختصارا
 فائدة فيه وذكر" الصالح ابن على النكت" كتابه ووضع الباب هذا يف األيادي من له وكم ومغفرته
 يف حجر ابن مساه كتاب له لكن" األئمة شروط" وصاحب" االعتبار" صاحب احلازمي لإلمام

 أن ذكر" النسب يف املبتدئ عجالة" امسه الكتاب هذا "املبتدئ عجالة" وامسه" العجالة"بـــــــ النكت
 ابن احلافظ على متقدم واحلازمي نوع مائة إىل تصل احلديث علم عليها يدور اليت احلديث أقسام

 وهي مهمة وقفة وهنا احلازمي كالم مثل على وقف قد الصالح ابن يكون أن والغالب الصالح،
 ُيستطاع فهل نوعا وستني مخسة ذكر الصالح ابن ألن اهلل، رمحه حجر ابن احلافظ أثارها اليت

 سيذكر بأنه النكت أول يف وعد حجر ابن احلافظ. يذكرها ومل احلازمي قاهلا اليت املائة إىل الوصول
 احلديث علوم على التعليق من ينته ومل املنية كرمته اهلل رمحه حجر ابن احلافظ لكن األنواع هذه تتمة
 عن فضال الصالح ابن ذكره ما لنا يكمل فلم والعشرين الثاين النوع إىل وصل بل الصالح البن

 نوعا وتسعني مخسة إىل األنواع أوصل "التدريب" كتاب يف اهلل رمحه السيوطي تلميذه لكن الزيادة
 كتابه يف الصالح البن احلديث علوم اختصر النووي يعين" النواوي تقريب" التدريب يف وشرح

 بالنسبة املهمة الكتب من وهو "الراوي تدريب" يف السيوطي شرحه" يداألسان تقريب" التقريب
 عليها وتبعه الصالح ابن ذكرها اليت األنواع ذكر يعين احلد هذا إىل األنواع وأوصل العلم هذا لطالب
 .نوعا وتسعني مخسة إىل حيضرين ما يف وصلت حىت عليها زاد مث النواوي

 النخبة أول يف نص حجر ابن احلافظ الكالم؟ هذا ذكرت ملاذا حجر، ابن احلافظ صنيع يف تأملنا إذا
 نظرت إذا لكنك -كالمه مفاد هذا- معنا سيأيت كما الصالح البن احلديث علوم اختصر أنه على
 أن رأيت والتقسيم السرب أسلوب من املاضي الدرس يف لك ذكرته ما هبا وفعلت ودرستها األنواع إىل

 مثال احملدثني طريقة على اعتربنا إن املائة من يربو أو يقارب ما إىل عاألنوا  أوصل حجر ابن احلافظ
 عن الشيخ رواية الشيخ عن التلميذ رواية أنواع عنه يتفرع النوع وهذا نوع األكابر عن األصاغر رواية

 عندهم والشرط مثال ىلإ حيتاج منه واحد وكل األنواع من وهذا اآلباء عن األبناء رواية مثال التلميذ
 زيد أبو بكر الشيخ. أمثلته أو مثاله ويُذكر النوع هذا يُذكر أن هو األنواع حتديد يف عندهم والضابط

 وذكر القضية هذه ناقش" والتعديل واجلرح األسانيد ختريج إىل التأصيل" كتابه يف أيضا اهلل رمحة عليه
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 هلذه ذكرنا سبب أن-كله هذا من احلاصل-. األنواع بعض وزاد الكالم من لكم ذكرت ما جممل
 النزهة مع النخبة أو النزهة ألن احلديث علوم أنواع أو أقسام أو تقسيم وهي املسألة هذه أو الفائدة
 أنه على ينص مل اهلل رمحة عليه حجر ابن احلافظ كان وإن التحقيق هبذا متيزت أو املعىن هبذا متيزت

 .الصالح بن عمرو أيب ظللحاف احلديث علوم اختصر بأنه قال هو هذا، فعل أو سيكمل

 العلم هذا إن: )املبارك ابن قال إمنا العلم هذا أمهية إىل األمر يف زيادة نتنبه وأن البد وتقرر تقدم ومما
 متأمل وقفة عندها تقف أن البد" انظروا" كلمة هذه" انظروا( "دينكم تأخذون عمن فانظروا دين

 علم وإىل اإلسناد علم على حييلك هو انظروا،: قال عندما انظروا، قال ملاذا. النظر بلق وناظر
 علم قواعد بتطبيق إال يُعرف ال وهذا الدين عنه يُؤخذ الذي هذا إىل تنظر أنك جهة من احلديث

 وعلى احلديث علم أمهية على يدلك مما وهذا الدين عنه يؤخذ فيمن النظر من فالبد والتعديل اجلرح
- حجر ابن احلافظ كالم يف معنا سيأيت كما- اإلسناد ةهناي هو الذي املنت. اإلسناد علم أمهية

 الذي- احلديث لفظ- الدين هو الذي املنت وهذا باإلسناد إليه يوصل الذي املنت أو املنت إىل املوصل
 كيف اإلسناد؟ نعرف كيف. اإلسناد هي إليه؟ املوصلة الطريق ما أحكامه فيه وتُعرف فيه يُتفقه
 مبعرفة إال يكون نأ ميكن ال يُرد؟ مىت الراوي؟ يُقبل مىت والتعديل؟ حاجلر  نعرف كيف ضوابطه؟ نعرف

 إلن: )قال املنصورة الطائفة حديث ذكر حني املنصورة، الطائفة أمحد اإلمام ذكر ملا وهلذا. العلم هذا
 جمرد ال احلديث أهل طريقة التزموا الذين يقصد وهو( هم من أدري فما احلديث أصحاب يكونوا مل

 ويف ذلك فعل من اجلهمية ويف ذلك فعل من العتزلة يف ُوجد قد فإنه أسانيده وحفظ حبفظه العناية
 هي املنصورة الطائفة: أمحد اإلمام قال لكن موجود، هذا كل ذلك فعل من العلم أهل من غريهم

 إىل نصل أن ميكن وال تعاىل اهلل رمحهم وحراسه محلته هم الذين احلديث أهل طريقة التزمت اليت
 .احلديث أهل طريقة هي اليت عليها ساروا اليت بالطريقة إال عرفتهمم

 كيفية وهي أال املنت يف والشروع الدخول قبل عليه الكالم وعدت مما نقطة آخر عندنا يبقى
 على: اثنني أمرين على دائرة اآللة علوم وخصوصا العلوم كل. املصطلح علم دراسة من االستفادة

 تـُُعّلم   الذي هلذا العملي التطبيق وعلى األلقاب تعلم املسائل تعلم: النظر لىع دائرة. والتطبيق النظر
 هذه من باملائة مثانني فإن الباب هذا يف ونتقّول النسب أساليب نستعمل أن أردنا فلو فيه ونُظر
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 أخذت أنك مبعىن النظر إىل راجعة باملائة عشرة ونقول نبالغ ورمبا والتطبيق العمل جبانب تكون النسبة
 وتتقن عليه الفوائد من يتيسر ما مع النخبة هو الذي ندرسه عليه حنن الذي مثل املصطلح يف كتابا

 بعض وحترر وتدرسها املتوسطة الكتب من تيسر ما قراءة يف تشرع مث أمثلته وتتقن احلديث هذا ألقاب
 مل إذا أقول ال. "للسخاوي املغيث فتح" أو للسيوطي" الراوي تدريب" التدريب كتاب مثل فوائدها
 وفتح الراوي تدريب يف وذاكر وقرأ وأتقنها النخبة درس الثالثة الكتب هذه العلم طالب يتجاوز
 تعّرف اليت النظرية املصطلح كتب يف القراءة أو الدراسة من كثري إىل حيتاج لن الغالب يف فإنه املغيث

 فائدة هناك لو اليسري النزر إال املرسل؟ ما املعضل؟ ما املعلق؟ ما بكذا؟ قال من تعريفه ما باحلديث
 أضعف املراسيل، معرفة أو األسانيد يف التفنن يف املوقظة يف احلافظ يذكره مثلما الفالين العامل يذكرها

 مّيز فإذا. ذكرهتا اليت الكتبهذه  يف أيضا جيدها أنه مع... املراسيل أصح املراسيل، أوهى املراسيل،
 ويف. العلم هذا يف درسه ملا العملي التطبيق يف يدخل أن عليه ينبغي فإنه اامثلته وأتقن األنواع هذه
 خلواصه حىت للناس خيرجه وال لنفسه واملتون األسانيد من يدرسه مبا حيتفظ أن له ينبغي الطلب أول
 موجود وهو عليه يعرضه يعين احلقيقة جهة من وإن ذلك تيسر إن منه أعلم هو من على يعرضه حىت
 هبذا املراد ما. عملك من نتهاءالا بعد غريك عمل على عملك تعرض أن الطرق أحسن من فإن وإال

 عظيمة خدمة ُخدمت قد األحكام أحاديث بأن يقول اهلل رمحة عليه مقبال الشيخ مسعت الكالم؟
 نصب" كتاب وأشهرها األحاديث ختريج يف كتب هلم احلنفية أن تعرفون. املذاهب اختالف بسبب

" التحقيق" عندهم احلنابلة االطالع، بسعة حجر ابن احلافظ وصفه الذي الزيلعي افظللح" الراية
 التمهيد كتاب يف الواقعة األسانيد دراسة: املالكية اهلادي، بدع البن معه" التنقيح"و اجلوزي البن

 .حيضرين ما على أمثلة اآلن أضرب. التخاريج كتب يف غريه أيضا أفاده وما الرب عبد ابن للحافظ
" احلبري تلخيص" كتاب مللقن،بن األ" املنري البدر" كتاب الباب، هذا يف الناس أكثر من هم الشافعية
 ُتسّمى هذه أن كله هذا يف املهم كثري ابن للحافظ" الفقيه إرشاد: "كتاب حجر، ابن للحافظ

 فإذا. الغليل إرواء كتابه يف اهلل رمحة عليه األلباين الدين ناصر الشيخ أفاده ما مع األحكام بأحاديث
 ختريج كيفية يدرس مث النظر جهة من املصطلح يدرس أن بعد نفسه خيترب أن العلم طالب أراد

" األشراف حتفة" على الباب هذا يف ومرجعه وأمه أصله وجيعل احلديث ختريج وأصول األحاديث
 أن ميكن وال ديثاحل بعلم يشتغل أن أراد ملن النفع عظيم القدر جليل كتاب فإنه املزي للحافظ
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 تعاىل اهلل رمحه كان وإن والتخريج األسانيد دراسة يف الكتاب هذا عن معزل يف احلديث طالب يكون
 هذه يف الطبقة يف ُوجد ومن الرواة بني باملقابلة يعتين لكنه احلديث به أّدي   اليت بالصيغ يعتين ال

 للحافظ" األشراف حتفة" كتاب يف جتدها جدا عزيزة فوائد هذه ثقة هو ومن ضعيف هو ومن الطبقة
 .اهلل رمحة عليه املزي

 بأحاديث تعتين   أن الطلب بداية يف به أنصحك الذي فإن البحث قضية يف تدخل أن أردت فإذا
 أن تستطيعفأنك  عمال عملت فإذا. كثري عليها العمل ألن سابقا لك ذكرت ملا ملاذا؟ األحكام

 من حديثا يأخذ العلم طالب فمثال. أكثر بل ثالثة وال ننياث وال واحدا ليس غريك عمل مع تقابله
 كتاب يف الصالة، كتاب يف الطهارة، كتاب يف أبوابه من باب أيّ  من" املرام بلوغ" أحاديث
 ودراسة التخريج أصول عليه يُطبق احلديث هذا يأخذ عليه، ليتمرس... احلج كتاب يف الصيام،
 خيرجه كيف" األشراف حتفة" يف احلال هو كما سنادياإل البحث جهة من خيرجه كيف األسانيد

 يستعمل املستشرقني، كتاب هو الذي" املفهرس املعجم" يف احلال هو كما املتنية الطريقة من
 أو مرحلة أو مسافة إىل يصل أن يريد الذي املبتدئ الطالب هبا ننصح ال أننا مع العصرية األساليب

 على ال إطالقا احلديثة بالوسائل ننصحه ال. احلديث ودراسة احلديث أهل من للقرب فيها يتمدد
 .بنفسه هو احلديث يدرس بل الشبكات عرب البحث على وال املكتبات

 األحكام كتب يف" املرام بلوغ" أحاديث من حديثا أخذت إذا مثال أنك كله هذا من الشاهد
 وصلت املهم املنت عرب التابعي ربع الصحايب عرب تعاىل اهلل رمحه حجر ابن احلافظ ذكره مما وخرجته

 يف ذلك بعد تنظر أمتمته البحث من وانتهيت فيها ونظرت أسانيده ومجعت طرقه ومجعت خترجيه إىل
 تقف لن أنت ال الباب؟ هذا يف عليها سأقف أنا كيف يل تقول قد. بالتخريج اعتنت اليت الكتب
 ال الستة الكتب أصحاب رواه هذا احلديث مثال يعين، املسندة الكتب يف تنظر أن نريدك ألننا عليها

 الكتب من تنتهي أن أوال نريدك حنن ال،! ختريج كتاب أنه عللتت باعتبار املنري البدر يف وتنظر تذهب
 األحاديث بتخريج اعتنت اليت الكتب هذه إىل تعمد املسندة الكتب من انتهيت إذا مث املسندة
 العلم، أهل من ولغريهم األلباين للعالمة الغليل وإرواء لنوويل واخلالصة احلبري وتلخيص املنري كالبدر
 عن سئل عندما وصف حجر ابن احلافظ لكم قلت كما القدر جليل عظيم كتاب فإنه الراية ونصب
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 هذا من الشاهد. اّطالعه سعة مع الزيلعي احلافظ أيضا يعرفها ومل قال يعرفها فلم األحاديث بعض
 أحسن هي فهذه عنه، سألوا قد اإلخوة من الكثري البارحة درس يف رأيت ألنين فيه أطلنا قد كنا وإن

 يف الفوائد من الكثري عليك ستمرّ . مصنفيها مناهج ومعرفة احلديث كتب من لالستفادة الطرق
 .احلديث لكتب مساعك يف قراءتك، يف جردك،

 رمحه املصّنف هبا قّدم يتال املقدمة نأخذ األقل على الوقت، من تبقى فيما تعاىل اهلل شاء إن نشرع
 عليما: "النسخة يف عندكم كما" قديرا عالما يزل لم الذي هلل الحمد: "تعاىل اهلل رمحه قال اهلل،

 االختياري، اجلميل على الثناء أنه يعرّفونه العلم أهل من كثريين أن معنا تقدم كما" الحمد". "قديرا
 والثناء احلمد بني وفّرق الصّيب الوابل كتابه يف األمر هذا ناقش اهلل رمحة عليه القيم ابن احلافظ وأما

 فيما وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عنه اهلل رضي هريرة أيب حديث من التفريق هذا يف منطلقا واجملد
 هلل احلمد: العبد قال فإذا سأل، ما ولعبدي نصفني عبدي وبني بيين الصالة قسمت: )ربه عن يرويه
 علي أثىن:  تعاىل اهلل قال الرحيم، الرمحن: قال وإذا عبدي، محدين:  تعاىل اهلل قال العاملني، رب

 رمحه القيم ابن فناقش احلديث، آخر إىل...(  عبدي جمدين: قال الدين، يوم مالك: قال وإذا عبدي،
 حمبته مع احملمود صفات ذكر هو -تيمية بن العباس أيب لشيخه تبعا– احلمد أن وذكر تعاىل اهلل

 واالختصاص؛ لالستحقاق" اهلل" هو الذي األحسن االسم يف والالم لالستغراق، فيه" ال"و هوتعظيم
 األمساء جهة من وتعاىل تبارك الرب به يوصف الذي الوصف هذا ألن" يزل لم الذي هلل الحمد"

 كما الباري اسم استفاد الربية بإحداث وال اخلالق اسم استفاد اخللق خلق بعد ليس فإنه والصفات
 خيلق، أن قبل مسيع خيلق، أن قبل عليم خيلق، أن قبل خالق وتعاىل تبارك فاهلل متنه، يف الطحاوي الق

 األأ ورلُ  ُهو  : }تعاىل قوله يف للقرآن تفسريا مسلم يف جاء ما هذا على يدل. أّولية وأمساؤه صفاته
ِخرُ   تبارك فالرب(. شيء قبلك فليس األول أنت اللهم) ،[3 احلديد{ ]ۖ   و الأب اِطنُ  و الظراِهرُ  و اآلأ
 أو" عاملا" يريدونه ما هذا البصر، له السمع، له الكالم، له باألمساء ومسّمى بالصفات متصف وتعاىل

يع   و اللرهُ : }القرآن لفظ به ورد الذي هو ألنه املعتمدة النسخة هي" عليما" هذه" عليما" { ع ِليم   مسِ 
 مسألة ناقش األمساء اشتقاق يف الزّجاج لكن الصيغة، هبذه تيأ مل فإنه" عالم" أما ،[652 البقرة]

 جعفر أبو الطربي احلافظ أن على هذا من ومنع تعاىل؟ اهلل على امسا نطلقه وهل االسم من ُيشتق ما
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 االشتقاق هذا عليه دل ما جهة من املعىن هذا جيّوزون العلم أهل من وغريه املفسر الطربي جرير بن
 إشكال فال" عليما" نسخة على وأما" عاملا" نسخة على هذا تعاىل، هلل كمال أنه دام ما االسم هلذا
 شيء بكل وأحاط العلم صفاته ومن العليم أمساءه من وعال جل فهو تعاىل اهلل أمساء من والعليم. فيه

 .وتعاىل سبحانه شيء يعجزه ال الذي" قديرا. "علما

 عالما يزل لم الذي هلل الحمد. "ماضية دروس يف به يتعلق وما احلمد فوائد من شيء معنا مرّ  قد
 آل وعلى ونذيرا، بشيرا كافة الناس إلى أرسله الذي محمد سيدنا على اهلل وصلى قديرا،
 بصفات وذكره وتعاىل تبارك اهلل على وأثىن احلمد ذكر ملا ،"كثيرا تسليما وسّلم وصحبه محمد

 دروس يف معنا تقدم كما- كله هذاو  وسلم، هعلي اهلل صلى النيب على الصالة بذكر عّقب الكمال
 والطاّلب مّتصلة الدراسة وأن خصوصا يُذكر ما إعادة إىل احلاجة لعدم نعد ومل البسملة بعد-ماضية

 القيم ابن وناقش ونتعرف كما اخلالف فيها وقع وسلم عليه اهلل صلى النيب على الصالة. الطالب هم
 الصالة مسألة ناقش األنام، خري على والسالم الصالة فضل يف ماألفها جالء كتابه يف اهلل رمحة عليه
 كما اهلل رمحه الرياحي العالية أبو قاله ما تفسريها يف قيل ما وأحسنُ  والسالم الصالة عليه النيب على
 ألنه للتحسني حمتمل وسنده األلباين العاّلمة وحّسنه القاضي إسحق أبو ووصله معلرقا البخاري عند

 فيما أعلم فيما البكري أنس بن الربيع عن ماهان بن عيسى الرازي جعفر أيب طريق من إال يُرو   مل
 الطريق وهذا الطريق، هذا من إال وصله من عند يوص ل مل يعين الطريق هذا من إال يُرو   مل اآلن، أذكر

 فوائدال بعض على سنتكلم وحنن أيضا، كالم وفيه حفظه لسوء الرازي جعفر أيب جهة من كالم فيه
 فيها فإن البكري أنس بن الربيع عن روايته جهة من كالم وفيه املاضية، الدروس عكس اإلسنادية
 حال كل على. الفجر صالة يف القنوت حديث عّلة وهو حيضرين فيما حبان ابن قاله كما اضطرابا
 صلى. "األعلى ملإلا يف عليه اهلل ثناء هي العالية أيب قول هو النيب على الصالة به ُفسِّرت ما أحسنُ 

 ومنعها والسالم الصالة عليه عنه الواردة الصلوات ألفاظ يف ترد مل اللفظة وهذه" سيدنا على اهلل
 أمساءه أشهر هو الذي امسه هذا" محمد. "خارجها يف وجّوزوها الصالة يف العلم أهل من احملققون
 وهذا" الناس إلى أرسله الذي. "كتابه يف به وتعاىل تبارك اهلل ومساه املطّلب عبد جده به مسّاه والذي
 ويف األصول الثالثة كتاب يف معنا مر وكما واجلن اإلنس فيشمل للجنس فيه ال" الناس" اللفظ
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 ملن" ونذيرا" بطاعته والعمل بتوحيده وجل عز اهلل أطاع من يبشر" بشيرا كافة،. "األربع القواعد
 كثريا هذا عند نقف لن" كثيرا تسليما موسلّ  وصحبه محمد آل وعلى. "توحيده وعن عنه أعرض

 هو الذي" السالم"و عليه الكالم سيأيت أيضا" لصحبا"و عليهم الكالم معنا سيأيت" اآلل" ألن
 .شاهبها وما اآلفات من السالمة بطلب التحية

 حىت للجميع خري تعاىل اهلل شاء إن وفيه الليلة هذه درس وحصة وقت ينتهي مسعتم الذي هبذا ولعّله
 تيسر ما ونقرأ القادم الدرس يف اهلل شاء إن ونكمل احلد هذا عند فنقف منه ونستفيد الوقت نلتزم
 .الزالل العذب املورد كتاب من
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 األسئلة على اإلجابة

 ؟ هبا تنصحون األحاديث ختريج لكيفية تطبيقية تدريبية كتب توجد هليقول  :1 السؤال

 وهناك السلفيني املشايخ بكتب ننصح دائما ولكن احلقيقة يف ةكثري  والكتب كتب هناك :الجواب
 بازمول سامل بن عمر بن حممد الدكتور الفاضل للشيخ األسانيد ودراسة األحاديث ختريج يف كتاب

 العلم طالب جدا كثرية وكتب الطحان ككتاب كثري غريه والكتب مطبوع كتاب وهو اهلل وفقه
 تاب الشيخ حممد بازمول وفقه اهلل يأخذ ما يرى أنه خمتصر وأنصحك بك

 ؟ اإلسناد وكتب التخريج كتب بني الفرق ما يقول :2 السؤال 

 املتون بعض يف أو الكتب بعض يف الواقعة األحاديث بتخريج تعتين اليت التخريج كتب :الجواب
اليت  كتب التسعةالأشرت لكم قبل قليل، الكتب املسندة اليت هي كتب السنة مثال  كما كثرية وهي

هي الكتب الستة البخاري ومسلم وأصحاب السنن األربعة أبو داوود والرتمذي والنسائي وابن ماجة 
ابن أيب شيبة وموطأ مالك ومسند اإلمام أمحد وسنن الكربى للنسائي ومصنف عبد الرزاق ومصنف 

خريج بعض ومعاجم الطرباين ثالثة هذه الكتب اليت املسندة أما كتب التخريج اليت هي اعتنت بت
وخترجيها أيضا ختريج الرافعي أيضا الكتب مثل مثال ختريج الرافعي الذي هو البدر املنري البن امللقن 

 للحافظ الشريازي إسحق أليب التنبيه أحاديث ختريجللحافظ ابن حجر الذي هو التلخيص احلبري، 
 مطبوع وهو املفيد كتابه وأيضا ،"التنبيه أحاديث ختريج إىل الفقيه إرشاد" وامسه مطبوع وهو كثري ابن
 ابن خمتصر أحاديث ختريج يف الطالب حتفة" : احلاجب ابن خمتصر أحاديث ختريج جملد يف

 .ذلك شابه وما ومغفرته، اهلل رمحة عليه األلباين للشيخ الغليل إرواء ،"احلاجب

 عمن نظروافا دين العلم هذا إن مقولة ذكرمت ،[وإليكم] إليكم اهلل أحسن: يقول :3 السؤال
 .سريين البن أنه نعرفه والذي املبارك، ابن إىل ونسبتموه دينكم تأخذون

 نريدكم -خريا اهلل جزاكم- اهلل يف إخواين وهكذا اهلل، رمحة عليه سريين البن هو نعم، أي :جوابال
 مس أتكم ذاه ألن متأدبني تكونوا أن أقول أن أريد ال هلل واحلمد جريئني، تكونوا وأن منتبهني تكونوا أن

 يتعلق ما على أحال وإمنا ينفِ  مل فإنه السائل سؤال يف ظاهر هو كما تعاىل اهلل شاء إن وسيماكم



 ]الشيخ مصطفى مبرم[                                                                                ]الدرس الثاني نخبة الفكر[ 

13 
 

 يف كما اهلل رمحة عليه سريين ابن قول من وهو خّوان احلفظ ولكن أيضا أحفظه الذي فهذا باإلسناد،
 .لصحيحه مسلم اإلمام مقدمة

 النحو؟ علم يف متمكنا يكون أن احلديث لعلم دراسته يف العلم طالب يلزم هل :4 السؤال

 أن نريد ال. ملّما-متمكنا أقول ال– العلم طالب يكون وأن بد ال الشريعة علوم مجيع يف :جوابال
 أو األوسط أدري ما األخفش أو سيبويه تكون أن تريد بأنك فيقول قائل فيأتينا متمكن فنقول نبالغ

 أن يستطيع يُرفع، وما يُنصب ما يعرف إملام، النحو، بعلم رفةمع عنده يكون يعين ال، ؛...أو الصغري
 .الشريعة علوم ويف العقيدة علم ويف الفقه علم ويف احلديث علم يف الباب هذا يف نفسه خُيرج

- ومسلم البخاري كتب يف حيىي بن حرملة ترمجة على مرّ  كلما اهلل رمحة عليه مقبل الشيخ كان
 نقل الذي وهو الشافعي أصحاب من حيىي بن حرملة قال-الشافعي تالميذ من هذا حيىي بن حرملة

 علم معرفة من بد فال". غريهم يبصر ال ما يبصرون اإلنس جنّ  العربية أهل: "قوله الشافعي عن
 .الكفاية فروض من أنه يرى االقتضاءكتاب  يف اإلسالم وشيخ يرى وبعضهم الشريعة لطالب النحو

 عبد وعمرو العدوي مصطفى من كل كتب من يستفاد هل: يقول إليكم، اهلل أحسن :5 السؤال
 احلديث؟ مصطلح يف سليم املنعم

. الباب هذا يف عظيما مرياثا ورّثت األمة هلل احلمد أنصحك، ال أخي، يا أنصحك ال ال، :جوابال
 تأخرينوامل املتقدمني منهج بني التفريق يف الغالة من سليم املنعم عبد عمرو هو الذي الثاين كان وإن
 افتعلها اليت األزمة وهذه اخلضمّ  هذا يف يقوله ما أعرف ال العدوي، مصطفى عن هذا أعرف وال

 هي؟ أين كتبهم إىل نظرت إذا وإال. النظري اجلانب إال احلديث من يعرفوا مل الذين من السطحيون
 النزهة أتقن: لك ذكرت كما أنصحك حقيقة   هبذا، وال هبذا ال أنصحك ال أنين الكالم من الشاهد

 فتح على اطّلع فوائده، وجّرد الراوي تدريب على اطّلع-أيضا أبالغ ال حىت أتقن أقول ما إذا– وأتقن
 وإذا ذاك، وال هذا كتب إىل اهلل شاء إن حتتاج وال عليك ميرّ  مل وما فوائده وجّرد للسخاوي املبني

 أهنم هؤالء يفعله ما وغاية. والتتبع االستقراء أصحاب األئمة احلفاظ بكتب فعليك احتجت
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 هذا على أعماهلم البفغ وإال هناك من أو هنا من مثالني أو مبثال حظوا حظوا، وإذا يلخصون،
 .الباب

 والتقسيم؟ السرب عملية تكون كيف: يقول :6 السؤال

 طالب منها يستفيد ولكن متاهات-يقال ما- يف ندخلك أن نريد ال فإننا عجال تكن ال :جوابال
 واحلدود التعاريف بقضية عناية يل ليست نلقيها اليت الدروس يف وتعرف لك أمجلتها هلذاو  العلم

هي واحلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية،  اليت املنضبطة
إذا عرفت املقصود وهو ما ذكرناه يف الدرس املاضي فإن هذا احلمد هلل فيه خري الكثري وزيادة 

 إليضاح يأيت  هلا حملها إن شاء اهلل ا

باألسانيد والعلوم املتصلة بذلك هو زبدة علم احلديث أم االعتناء  االعتناء هل يقول :7 السؤال
 بشروح علم احلديث؟

هذه املسألة هي ما تكلم عليها احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل مناقشا فيه أليب شامة  الجواب:
يما ذكرته لكم سابقا وقد جاء عن سفيان الثوري ذكرت اآلن لكن ال أذكر املقدسي عليه رمحة اهلل ف

من خرجه أنه قال لو كان قاضيا لضربنا ما أدري ما لذي يقصده فقيه ال يدرس احلديث وحمدث ال 
ال غىن لطالب العلم عن هذا وال عن هذا لكن من نظر إىل أمهية علم احلديث وأنه هو يدرس الفقه 

على اخلرب املنقول بالقبول والرد رأى أن أمهية علم اإلسناد وعلم احلديث لبناء  املوصل إىل احلكم
احلكم حىت خيرج حبكم ما يرتاب فيه وعنده عليه غلبة ظن على األقل ألن هذا احلكم صحيح فإنه 

هذا مهم وهذا مهم وكما مسعتم قول علي ابن املديين البد من العناية بدراسة األسانيد كل هذا مهم 
تقسيمه إىل نصف العلم اإلسناد ونصف العلم التفقه يف احلديث إذا مشيت على هذا احلمد هلل يف 

 هذا فيه خري كثري 

 من علماء احلديث يف عصرنا احلاضر بعد شيخنا األلباين عليه رمحة اهلل ومغفرته  :8السؤال 

ابن هادي املدخلي  إذا كنت تقصد من األحياء على رأسهم ومقدمتهم الشيخ العالمة ربيع الجواب:
فإنه من أفراد هذا العلم كتبه وعنايته بكتب احلديث معروفة ورسالته للدكتوراه أو املاجستري يف هذا 
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وبعض املشايخ من طالبه مثل الباب "بني االمامني مسلم والدارقطين" و"النكت على ابن الصالح" 
بد الوهاب الوصايب احلمد هلل هم  الشيخ حممد بن هادي الشيخ عبد اهلل البخاري الشيخ حممد بن ع

 كثر وطالب العلم يتعرف على هذا بأسهل طرق 

ه الطريقة باحلكم على هذا لطالب املبتدأ فهل تسمح هذ األحاديثذكرمت طريقة ختريج  :9السؤال 
 احلديث.

البد هذه الثمرة يف ماذا سيخترب نفسه يعين إذا خرج احلديث ودرس أسانيده ومجع طرقه  الجواب:
عطاه احلكم الذي يستحقه إما ألنه حكم بصحته بثقة رواته أو حكم بأنه حسن لنزول هذا وأ

الضبط كما سيأيت معنا على أقل أحواله فحكم بأنه حسن أو حكم بأنه ضعيف أو حكم بأنه 
موضوع فإنه حيكم وال حرج عليه يف هذا إن كان من باب التمرين واالطالع واالختبار ال حرج له يف 

يضره إن شاء اهلل والشيء بالشيء يذكر كما يقال فإن طالب العلم خصوصا مع ضعف هذا وال 
اهلمم وقلة املراجع وكثرة املشاغل لن يستطيع أن يبحث كل حديث يريد أن يقف عليه أو يريد أن 
يلقيه هذا متعسر جدا وهلذا ملا سألت شيخنا مقبل عليه رمحة اهلل تعاىل مرة عن ما إذا اختلف مع 

االلباين عليه رمحة اهلل يف حديث ما فقال يل احبث احلديث اذا اختلفنا يف تصحيحه أو الشيخ 
أو اختلف العلماء فاحبث احلديث قلت له يا شيخ حفظكم اهلل لو تسىن هذا يف بعض تضعيفه 

األحاديث فلن يتمكن طالب العلم الذي هو خطيب ومدرس ومنشغل بأمور أخرى أن يبحث كل 
ه على مسامع الناس فقال خذ بقول الشيخ االلباين فإنه أوثق يف هذا العلم يعين حديث يريد أن يلقي

فيما إذا اختلف هو والشيخ عليه رمحة اهلل عليهم رمحة اهلل مجيعا فكون طالب العلم يعتمد على كالم 
الب األئمة وعلى كالم احلفاظ وعلى كالم احملدثني حىت أنه سؤل عليه رمحة اهلل عليه فيما إذا أخذ ط

العلم بأحكام احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام تصحيحا وتضعيفا وحتسينا هل يالم على ذلك قال ال 
ال يالم على هذا بل هو قد فعل الصواب فإذا اعتمد على كالم احلافظ ابن حجر أو على كالم غريه 

أدى الذي عليه من العلماء رمحهم اهلل ممن يثق هبم ويثق بعلمهم وختصصهم يف هذا الباب فإنه قد 
  .وهو داخل أيضا يف قبول خرب الثقة

 حممد محودة يف خنبة الفكريقول ما رأيكم يف نسخة حممود  :11السؤال
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مل أرها ومل أطلع عليها وال أعرف هذا االسم وهذه أول مرة أمسع به اهلل أعلم ال أدري عنها  الجواب:
 بشيء 

 أعلم وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه لعلنا إن شاء اهلل نكتفي هبذا القدر واهلل تعاىل
 أمجعني واحلمد هلل رب العاملني.

  


